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TAXA FÖR REGELBUNDEN BRANDSYN 
 
§ 1 
 
Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för regelbunden 
brandsyn enligt § 16 räddningstjänstlagen. 
 
§ 2 
 
Beräkning av avgift 
 
Brandsyneavgiften bestäms genom att ett grundbe-
lopp multipliceras med för anläggningen tillämp-
lig objektsfaktor enligt till taxan hörande ta-
bell. 
 
Avgiften innefattar ersättning för genomgång av 
för brandsynen nödvändiga handlingar, erforderli-
ga efterkontroller samt viss information. 
 
Avgiften innefattar även kostnad för erforderliga 
resor inom kommunen. 
 
Om brandsyn för ett objekt tar mer än en arbets-
dag i anspråk debiteras timersättning med grund-
beloppet. 
 
§ 3 
 
Avtal om särskild ersättning för brandsyn 
 
Om en ägare eller innehavare har ett eller flera 
brandsyneobjekt där den totala brandsynen ut-
sträcker sig över en längre tidsperiod kan er-
sättningen för brandsyneverksamheten regleras i 
ett särskilt avtal mellan anläggningens ägare 
eller innehavare och räddningsnämnden. Sådant 
avtal kan innefatta även andra tjänster så som 
konsultationer, utbildning m m. 
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§ 4 
 
Grundbelopp 
 
Grundbeloppet enligt § 2 utgör fr o m dagen för 
denna taxas tillämpning 350 kronor. 
 
§ 5 
 
Avgiftens erläggande 
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av ägare/inneh-
avare mot räkning när huvudbesiktningen vid bran-
dsynen fullgjorts. 
 
§ 6 
 
Dröjsmålsränta 
 
Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid 
debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 
§ 7 
 
Ändring av taxan 
 
Ändring av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
§ 8 
 
Ikraftträdande 
 
Denna taxa träder i kraft 1990-05-01 eller från 
den senare tid prisstoppet upphör och gäller för 
regelbunden brandsyn som är påbörjad efter denna 
dag. 
 
      
 
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige  
1990-04-03, § 56. 
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